
 

 

Philips Streamium
Hi-Fi-system med Wi-Fi-
komponent

MCI8080
Opplev Hi-Fi-musikk i alle rom

Lidenskap for lyd
Gled deg over Hi-Fi-musikk i alle rom med Multiroom Music. Lyd som er tro mot 
originalen, leveres av ClariSound-høyttalere og FLAC Digital Lossless, noe som gir deg et 
eksepsjonelt bredt lydområde og komprimert digital musikk med CD-kvalitet.

All musikken i ett trådløst system
• Multiroom Music spiller av sangene i hele hjemmet
• 160 GB harddisk for å lagre opptil 2000 musikkalbum
• Søk inn og utforsk tusenvis av Internett-radiostasjoner
• Trådløs streaming av musikk og bilder fra PC/MAC

Gi deg selv en rikere opplevelse
• Fargeberøringsskjerm for enkel navigering
• Spill av DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG

Klar til å koble til
• Fungerer med bredbåndstilkobling hjemme og Wi-Fi-ruter
• Valgfri dokkingstasjon for iPod/iPhone for praktisk musikkavspilling
• Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips

Kvalitetslyd
• FullSound™ gir liv til CD-lydopplevelsen
• 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D



 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd/klasse D

Fyll et rom med favorittmusikken din med 
2 x 50 W RMS-musikkutgangseffekt og klasse 
D digital forsterker. Forsterkeren tar et 
analogt signal, konverterer det til et digitalt 
signal og deretter forsterkes det. Signalet går 
deretter gjennom et demoduleringsfilter for å 
gi det endelige resultatet. Det forsterkede 
digitale resultatet gir deg alle fordelene ved 
digital lyd, inkludert forbedret lydkvalitet. 
Forsterkeren har også mer enn 90 % 
effektivitet sammenlignet med en tradisjonell 
AB-forsterker. Denne høye effektiviteten 
oversettes til en kraftig forsterker som tar liten 
plass.

160 GB harddisk / 2000 album

Den 160 GB store harddisken gir deg en stor 
lagringskapasitet slik at du får plass til alle de 
digitale musikkfilene dine fra PC/MAC. Den får 
enkelt plass til 2000 CDer. Plassbesparende, 
smart håndtering av musikksamlingen din og 
enkel tilgang, alt på ett sted.

Multiroom Music

Spill av favorittsangene, og fyll hjemmet ditt 
med utrolig fyldig og klar lyd. Multiroom Music-
funksjonen lar deg streame musikk trådløst til 
Multiroom-lydsystemet fra Philips. Hvis du vil 
aktivere denne funksjonen, trykker du på 
Multiroom Music-ikonet når du spiller av 
favorittsangen, og så lenge hver stasjon er 
tilkoblet, blir den del av din egen musikkdeling 
og glede, uten vanskelige oppsett. Del den 
beste musikken med familie og venner.

MyRemote-app

Med Philips MyRemote-appen kan du bruke 
iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone 
som fjernkontroll for å kontrollere nettverket 
av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer 
automatisk Blu-ray-spilleren, 
hjemmekinoanlegget eller Streamium-
lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-
Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar 
kontroll over enhetene fra hvor som helst i 
hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt 
fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom 
dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av 
dem separat. Denne appen er gratis og er laget 
eksklusivt av Philips.

Fargeberøringsskjerm

Med en berøringsskjerm kan du styre enheten 
ved ganske enkelt å trykke på knappene på 
skjermen i stedet for å trykke på fysiske 
knapper på enheten. Bare slå på enheten, så 
vises grensesnittet med berøringsskjermen på 
LCD-skjermen med alle kontrollalternativene 
for enheten. Berøringsskjermen kombinerer 
LCD-skjermteknologien med trykksensorer 
og en kraftig digital mikroprosessor. Når du 
trykker på et bestemt punkt på skjermen med 
fingeren, sendes det aktuelle signalet til 
prosessoren, og kommandoen utføres 
umiddelbart.

Valgfri dokkingstasjon for iPod/iPhone

Du har nå flere valg. Ikke bare kan du spille av 
musikk fra CDer og via MP3-kobling, AUX-
inngang og trådløs PC/MAC-streaming, men nå 
kan du også spille av fra iPod og iPhone. Du kan 
enkelt plassere iPod eller iPhone i 
dokkingstasjonen, bytte til dokkingmodus og 
velge de sangene du vil høre på, med 
fjernkontrollen. Dokkingstasjonen, som er 
tilgjengelig som et valgfritt tilbehør, slipper løs 
den personlige samlingen din på et suverent 
lydsystem.
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Lyd
• Equalizer-innstillinger: Nøytral, Diskant- og 

basskontroll
• Lydforbedring: Klasse D digital forsterker
• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2-veis, Avtagbare høyttalergriller

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB-flashstasjon
• Plateilegg: Skuff, Motorisert
• Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via 

nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
• USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, 

Gjenta, Shuffle, Stopp
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Avspillingsmodus for harddisk: Album, Alle spor, 
Sjanger, Spilleliste, Samme artist, Samme sjanger

• ID3 Tag-støtte
• Internett-radio
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), 

Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
• Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient, 

UPnP-server
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenne: FM dipol
• Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
• USB: USB-vert
• Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)
• Videoutgang – digital: HDMI
• Kontaktpinne: DCK3060 dokkingstasjon for iPod/

iPhone

Lagringsmedium
• Harddiskkapasitet: 160 GB
• Type: USB HDD (ekstern)

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD-berøringsskjerm
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, 

Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk
• Eco Power-standbymodus: 1 watt
• Hodetelefonkontakt
• Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
• Alarmer: Summealarm, CD-alarm, Radioalarm, 

Sleep timer, HDD-alarm
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll, 

Berøringsskjermkontroll
• Indikasjoner: DIM-modus

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital søking
• RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-

klokkeinnstilling, Stasjonsnavn
• Tunerbånd: FM Stereo
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilbehør
• 160 GB USB-harddisk (ekstern)
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, RCA-kabel (gul/rød/

hvit), FM-antenne, Verdensomfattende 
garantihefte

• Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
• Batterier: 2 AAA-batterier
• Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, 
portugisisk, dansk, russisk, polsk

• Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 
italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, 
portugisisk, dansk, russisk, polsk (på USB-harddisk)

• Garantikort: Garantikort
• TwonkyMedia (på USB-harddisk)

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Videooppsampling, Videooppskalering

Stillbildevisning
• Skjerm på enheten: JPEG fra USB, Streaming fra PC
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Avspillingsmedier: Bilde-CD til TV

Videoavspilling
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 

Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, 
Fortsett avspilling fra stopp, Sakte film, Zoom

• Avspillingsmedier: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD

Drift
• Strømforsyning: 50 Hz, 200-240 V

Mål
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

180 x 319 x 282 mm
• Mål på apparat (B x H x D): 251 x 216 x 274 mm
• Vekt, apparat: 3,08 kg
•
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